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: NĘSTENGLA PATENKINTI POREIKIU
Trūksta gaminiy, mažai parduotuvių

Okup. Lietuvoje nuolat dejuojama apie trūkumus prekybos 
srity. Viena neigiamybių, kuri vis dar erzina vartotojus, tai kai, 
kurių prekių menka kokybė. Kita — trūkumai vad. prekybos t 
kultūroje. “Tiesa” dėlto nuolat skundžiasi. Dienraštis pripaži-j 
no: “pramonė neįstengia .patenkinti darbo žmonių poreikių kai 
kurioms prekėms išleidžia menkos kokybės gaminius”...

WASHINGTON- 
. BOSTON 10 Hrs. |

SAN ANTONIO- &W5W 
MINNEAPOLIS 27 Hrs. 25 Min.

Pasirodo, anot laikraščio, kai 
kuriuose miestuose, kaip Vil
niuje, Kaune, Šiauliuose, Pane
vėžy, neprekiaujama kai kurio
mis prekėmis, kurių esama pa
kankamai didmeninėse bazėse. 
Vartotojai nukenčia ir čia esąs 
kaltas prekybos darbuotojų ap
sileidimas. .<

Kadangi okup. Lietuvoje dar 
trūksta parduotuvių, tad siūlo
ma plačiau taikyti vadinamą sa
vitarną (self service). Pernai 
Lietuvoje buvo atidaryta. 46 
maisto prekių ir 11 pramoninių 
prekių parduotuvės, kurios dir
bą savitarnos metodu, šiuo at
veju, savitarnos parduotuves 
steigiant, pirmauja Klaipėda, 
kiek pažengę Vilniaus bei Kau
no miestai,1 betgi atsilieka Šiau
liai.

Savitarna laikoma pažanga 
prekyboje, tačiau jai brautis į 
prekybos sritį okup. Lietuvoj e 
atsiranda nemaža kliūčių. Vil
niškis partijos organas nurodo į 
tokias kliūtis: trūksta atviro ti
po prekystalių — šaldytuvų, 

. trūksta kasos aparatų su sumuo
jančiais įtaisais ir'kį. Dėl to ke
lias į savitarną dhr ilgas? \

Gyventojams žadama: šių me
tų pirmajame pusmetyje siekia
ma įdiegti savitarną visose vai- 
sių-daržovių parduotuvėse, per 
metus atidaryti 50 naujoviškai 
dirbančių maisto prekių parduo
tuvių, pervesti į savitarną pra
moninių prekių parduotuves, 
pirmoje eilėje prekiaujančias 
avalyne, ūkinėmis prekėmis, ga
lanterijos dirbiniais. Aišku, tei
giama, kad ateityje išliks ir ne
dideles patalpas turinčios par
duotuvės ir... .bėda, kad jose ir 
dabar vis tebesiskundžiama pre
kybos kultūros trūkumais. (E)

IŠ VISO PASAULIO SALT LAKE 30 Hrs. 35 Mins.

Esąs

Leningrade pakeitė 
partijos vadus

MASKVA. — Sovietų valdžia 
paskyrė nauju ambasadorium 
komunistinėje Kinijoje Vasily 
Tolstikovą, buvusį ligšiolinį Le
ningrado komunistų partijos pir
mąjį sekretorių. Jis yra ir par
tijos centro komiteto narys ir ne
žinia, ar jame pasiliks, gavęs 
naujas pareigas.' Tas paaiškės 
kovo mėnesį būsimam partijos 
kongrese. '' ' - <

Tolstikovo vietą užims buvęs 
jo pavaduotojas, Leningrado an
trasis sekretorius Grigory Ro
manov. Jis buvo išrinktas apy
gardos partijos vadų suvažia
vime, kurį prižiūrėti iš centro 
buvo atsiųstas politbiuro narys 
Michail Suslov. Jis Romanovą 
pats ir pasiūlęs.

Tolstikovas, nors gavęs svar
bią vietą Kinijoje, laikomas pa
žemintu, nes Leningrado par
tijos vado pareigos laikomos 
daug svarbesnėmis už kokio am
basadoriaus. Tolstikovas .valdė 
savo apygardą geležine ranka, 
griežtai bausdamas nepaklus
nius pareigūnus ir reikalauda
mas kietos disciplinos.

Didelis gaisras Bahamas 
saloj sudegino romo gamyklą 
“Bacardi”. Ji neveiks mažiau
siai šešis mėnesius.

SAIGONAS. — Pirmą kartą 
Kambodijos kovose komunistam 
pavyko numušti vieną Amerikos 
lėktuvą, kuris bombardavo ko
munistų tiekimo kelius Kambo 
dijoje.

TOKIJO. — šiaurinė Korėja 
paskelbė ilgą memorandumą, 
kuriame siūlomi būdai sujungti 
abi Korėjos dalis. Pirmiausia, 
iš Pietinės Korėjos turi pasi-, 
traukti Amerikos kariuomenė. 
Vėliau siūloma steigti abiejų 
dalių federaciją su prekybos, 
ekonominio bendradarbiavimo, 
meno, sporto programomis. Po. 
to būtų pasirašyta nepuolimo su
tartis ir, abiem pusėm sumaži
nus kariuomenę, būtų galima 
pravesti laisvus rinkimus.

-DETROITAS. — Fordo auto
mobilių- bendrovė paskelbė, kad 
jos gaminami automobiliai kai
nuos 5%. daugiau, kas sudaro 
apie 153 dol. vidutiniam automo
biliui.

BONA.— Vakarų Vokietijo
je yra apie 30,000 arabų, iš jų 
3,000 palestiniečių. Dalis jų yra 
teroristinių organizacijų nariai. 
Pasitaikė atvejų, kad arabai dir
bo aerodromuose. ..Bijoma, kad 
Vokietijoje gyveną arabai ne
pradėtų plačiau organizuoti te
roro veiksmų.

SIBU. — Malaizijos kariuome
nė Sarawako saloje medžioja 
komunistų gaujas, kurios daž
nai užpuola policijos įstaigas ir 
plėšikauja miestuose.

PISOGNE. — Italijoj viena 
prietaringa moterėlė perkūni
jos metu apsisaugojimui bandė 
užpulti ant liepsnojančios kros- 
ties švęsto vandens. Butelyje 
tačiau būta gazolino, kuris nuo 
žaibo neišgelbėjo, bet sudegino 
namus ir ją pačią gerokai apde
gino.

SAN FRANCISCO
PORTLAND |M Hrs. 45 Mins.

ATLANTA- % Hrs. 30 Mtns.
WASHINGTON 12 Hrs. 30 Min.

EKONOMINĖS, POLITINES PARAMOS
WASHINGTONAS. — Amerikoje lankosi Izraelio premjerė 

Goldą Meir. kuri šiandien turi susitikti su prezidentu Nixonu. 
Sekmadienį premjerė pasakys kalbą New Yorke Amerikos žydų 
vadams. Kelionė laikoma svarbia, nes paskutiniu metu atsirado 
nuomonių skirtumų tarp Amerikos ir Izraelio. Kartu Amerikos 
žydai padidino spaudimą Amerikos vyriausybei. Izraelio nuo
mone, Amerika neturėtų laikytis Arabų-Izraelio konflikte jokio 
neutralumo, tačiau turėtų atvirai ir pilnai paremti Izraelio po
ziciją, taip, kaip sovietai paremia arabus. Tarptautinėje scenoje 
Izraelis pastaruoju metu ėmė pasigesti nedviprasmiškos Ameri
kos paramos. Amerika bijo prarasti arabų šalyse savo įtaką ir 
žibalo koncesijas.

INTERSTATE
Road Time in.
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Agnew susikirto 
su radikalais 

-■i-

GRAND RAPIDS. — Vice
prezidentas Agnew savo rinki
minės propagandos kelionėje

iPrayedus Amerikoje nauju keliu tinklą, susisiekimas tarp valstiją ir miestu pagreitėjo irr tuo pačiu, galima sa-’lankėsi Michigane, kur jis veda
kyli, kad Amerika sumažėjo. Lentelėje parodoma, kiek ^užtrukdavo kelionė iš vieno miesto j kitą 1956 metais ir 

kiek užtrunka dabar. Pabaigus statyti visus "interstate" greitkelius susisiekimas dar pagreitės.

JORDANE KILO CIVILINIS KARAS

Prancūzai bandė 
pasikviesti Nixona
PARYŽIUS. — Prezidento Ni- 

xono kelionė į Viduržemio jū
ros šalis paliko nemalonų įspū
dį Prancūzijoje, nes jis nepri
ėmė prancūzų pakvietimo ap
lankyti ta proga Paryžių. Sa
koma, kad Prancūzijos ambasa
dorius Lucet perdavęs preziden
to Pompidou kvietimą Baltie
siems Rūmams ir gavęs atsaky
mą, kad prez. Nixonas negalės 
aplankyti Paryžiaus, nes jis no
rįs koncentruotis į Viduržemio 
jūros valstybes, šis atsakymas 
dar daugiau užgavęs prancūzus, 
nes jie save laiko svarbiausia Vi
duržemio jūros galybe.

Nors viešumoje prancūzų ne
pasitenkinimas nepasirodė, po 
kabineto posėdžio informacijos 
karininkas paaiškino, jog sun
ku būtų buvę suderinti abiejų 
prezidentų planus. Prez. Nixo
nas planuojąs baigti savo ke
lionę spalio 5 d., o prez. Pompi
dou spalio 6 d. išvyksta į Mas
kvą.

Sirija grasina atsiųsti kareivius
AMMANAS. — Jordane vyksta karas tarp vyriausybės ka

riuomenės ir palestiniečių partizanų. Didžiausios kovos įvyko 
centriniame Jordane, pačioje sostinėje Ammane, jZarqua mieste, 
15 mylių į šiaurę nuo sostinės, Salt miestas ešąs partizanu ran- 
koše. Kovos prasidėjusios, kai partizanai puolė > raketomis vy
riausią kariuomenės štabą, iš kurio štabo viršininkas, maršalas 
Habis Majali vadovauja visai kovai. Vyriausybė paskelbė, jog 
palestiniečių karinė organizacija jau prieš tris dienas sudariusi 
visus puolimo planus. Maršalas Majali uždraudę gyventojams pa
sirodyti Ammano gatvėse, įsakydamas kareivianfe^šauti į kiekvie
ną, kas to įsakymo, neklausys. :- .

Jordano karinė valdžia iš 12 
karininkų, paskelbė amnesitiją 
palestiniečiams, kurie padės gin
klus ir pereis į vyriausybės pu
sę.

Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisteris Ebanas pareiškė, kad 
karas Jordane Izraelio neliečiąs, 
tačiau jis sekąs kiekvieną įvykį 
su dideliu susidomėjimu. Izra
elis nesikišiąs į Jordano vidaus 
kovas, kol pačiam > Izraeliui ne
kilsiąs pavojus.

Tas pavojus gali kilti, jei pa
lestiniečiams į pagalbą ateitų 
Sirija ar Irakas. Sirijos prezi
dentas Nrudin Atassi pareika
lavo, kad “revoliucinės arabų 
šalys” greit įsikištų ir padėtų 
partizanams,. nes juos skerdžia 
imperialištinė Jordano valdžia. 
Damasko radijas pranešė, kad 
Atassi sušaukė Egipto, Libijos, 
Alžiro ir Sudano ambasadorius 
ir ragino juos įsikišti į Jordano 
įvykius. Jordano ambasadorius 
buvo painformuotas, jog Sirija 
nestovės rankas sudėjusi, kada 
Jordane žudomos revoliucinės 
Palestinos jėgos.

Jordano kariuomenėje yra 
apie 52,000 vyrų. Dalis tos ka
riuomenės yra buvusio garsaus 
britų “Arabų Legiono” palikuo
nys. Jordanas turi keturias šar
vuočių brigadas, artilerijos ir 
tankų dalinius. Neabejojama, 
kad Jordano kareiviai lengvai su
tvarkytų partizanus, kurie nors 
popieriuje turi 30,000 kareivių, 
iš jų tik apie 7,000 gali būti lai
koma karinė jėga. Partizanai 
neturi artilerijos, jų didžiausias 
pabūklas yra sovietų minosvai
džiai.

Padėtį galėtų pakeisti apie 
12,000 Irako kareivių, jei jie iš
eitų prieš Jordano vyriausybę. 
Be irakiečių Jordane stovi ir 
2,000 Saudi Arabijos kareivių, 
kurie greičiausiai padėtų kara
liui Husseinui. Abejojama, ar

Vietnamo karas

BROOKLYN AS. — Federali
nis teisėjas Brooklyne atmetė 
vieno jauno kareivio skundą, esą 
jis siunčiamas į Vietnamą, nors 
ten vykstąs karas esąs nelega
lus. Ka reivio advokatai, jų tar
pe Theodore Sorensen, 'buvęs 
prez. Kennedžio patarėjas, aiški
no, jog New Yorko įstatymai 
draudžia siųsti į užjūrius New 
Yorko valstijos gyventoją ka
riauti nelegalaus, nekonstituci- 
nio karo.

Teisėjas ilgame sprendimo 
paaiškinime nurodė, kad karas 
Vietname nėra nekonstitucinis, 
nes jau keli kongresai bendrai 
veikė su prezidentais, davė lėšų 
tam karui, pratęsė rekrutų ėmi
mą ir palengvino svetimtau
čiams įsigyti Amerikos piliety
bę, iš buvusių kareivių nereika
laujant natūralizacijos mokes
čių. Visi šie kongreso priimti 
įstatymai rodo, kad jis, nors 
Vietnamo karo nepaskelbė, ta
čiau jam pritarė ir padėjo pre
zidentui jį vesti.

Sirija išdrįstų siųsti savo ka
reivius j Jordaną, nes tuo atve
ju grėstų Izraelio Įsikišimas.

Amerika irgi stebi padėtį, nes 
Jordane yra apie 100 amerikie
čių, neskaitant praėjusią savai
tę pagrobtų lėktuvų keleivių. 
Panašiu atveju 1958 metais 
Amerika įsikišo, iškeldama sa
vo marinus Libane. Britai tuo 
pačiu metu pasiuntė kariuome
nę į Jordaniją.

šiandien padėtis yra pasikei
tusi. Amerika gali bandyti eva
kuoti iš Jordano savo piliečius, 
tačiau nesitikima karinės inter
vencijos Jordane, neš ji galėtų 
sukelti konfliktą su Sovietų Są
junga.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Jordano vyriausybė įspėjo 
Siriją nesikišti Į Jordano vidaus 
reikalus. Karalius Huseinas pa
reiškė, jog jo kariuomenė laimi. 
Partizanai turės išsikraustyti iš 
visų miestų į specialias karines 
bazes netoli Izraelio sienos.

♦ Valstybės departamentas 
paskelbė, • kad yra apsvarstyti 

keli planai,-kaip išgelbėti Ame
rikos piliečius iš Jordano. Valst. 
sekr. Rogers kelis kart kalbėjo 
su Čikagoje viešėjusiu prez. Ni- 
xonu.

♦ Paryžiaus taikos derybose 
Viet Congo atstovė pasiūlė nau
ją planą. Amerika turi pažadė
ti: išvežti kariuomenę iki 1971

birželio 30 d., nepadėti dabar
tinei Saigono valdžiai. Tuo at
veju komunistų jėgos nepultų 
pasitraukiančių amerikiečių ir 
svarstytų belaisvių paleidimo 
klausimą.

♦ Los Angeles policija suėmė 
6 Charles Mansono, teisiamo už 
žmogžudystes, šalininkus. Jie 
susėdo gatvėje ir žadėjo nepa
sitraukti, kol jų “vadas” nebus 
paleistas iš kalėjimo.

♦ Sovietų šeštadienį paleis
tas erdvėlaivis “Luna 16” jau 
įėjo į mėnulio orbitą ir skrieja 
68 mylių aukštumoj.

♦ Liuksemburge suvažiavę 
Europos mokslininkai pasmerkė 
DDT nuodus, reikalaudami juos 
uždrausti visame pasaulyje. Be 
to, raginama uždrausti garsinti 
cigaretes ir siūloma daugiau 
kontroliuoti šiukšlių ir atmatų 
sunaikinimą.

kampaniją už ponią George 
Romney, kandidatuojančią į se
natą. Saginaw aerodrome Ag
new pasakė kalbą dideliame an
gare, kur apie 200 jaunų radi
kalų bandė jo kalbą sutrukdy
ti įvairiais, kartais net nešvan
kiais šūkiais.

Viceprezidentas lengvai nepa
sidavė triukšmadariams. Jis pa
reiškė išklausęs visus jų “ketu
rių raidžių žodžius”, tačiau jie. 
jo neįtikinę. “Su priešininkais, 
kaip jūs, mes negalime pralai
mėti”, pajuokė studentus Ag- 
..new, par eiškdam as: “Jūs daug 
kalbate apie nepritarimą, tačiau 
jūs patys bijote kitų nepritari
mo, jūs bijote kitokių pažiūrų, 
nes jūs patys neturite stiprų pa
žiūrų, jūs nesate intelektualai, 
jūsų intelektas sustingęs.”

Kai kurie jaunimo šūkiai siū
lė viceprezidentui: “Go to Heli”, 
kuris atkirto: “Prie Nixono vy
riausybės nėra “užmirštų ame
rikiečių”. Mes atsimename, kas 
moka mokesčius, mes atsimena
me, kas turėjo kovoti karuose. 
Mes atsimename, kas gamina au
tomobilius, kas stato įmones ir 
kas judina visą kraštą”.

Neabejojama, kad Izraelio vy
riausybės galva įteiks Ameri
kos vyriausybei naują prašymą 
ginklų ir kitos paramos. Ekono
minę paramą ’Amerika nutrau
kė Izraeliui prieš 5 metus, nes 
buvo laikoma, kad Izraelis tapo 
pakankamai pajėgus. Paskuti
nis konfliktas išsėmė Izraelio iš
teklius ir jis laukia iš Amerikos 
naujų kreditų, ilgalaikių, gero
mis. sąlygomis paskolų bei kitų 
priedų. -. ..-dį

Pasitarime iškils klausimas 
apie taikos derybas. Izraelis jas 
nutraukė kaltindamas Egiptą, 
kad tas nesilaiko karo paliaubų 
sąlygų. Premjere Meir įtikinės 
prezidentą Nixona, kad šis klau
simas Izraeliui yra gyvybinis, 
nes Egipto pozicijų stiprinimas 
prie Suezo gresia1 egiptiečių in
vazija ir nauju konfliktu. Be to, 
taikos derybos suskaldė Izraelio 
vieningą kabinetą ir gali šukei-

BANGKOKAS. — Malaizijos 
premjeras Abdul Rahman baigė 
savo vizitą Tailandijoje, kur jis 
lankėsi keturias dienas.

LONDONAS. — Lloyd’s drau
dimo bendrovė paskelbė, kad ji 
apmokės BOAC aviacijos bendro
vei 8.4 mil. dolerių draudimą už 
arabų sunaikintą Jordane lėktu
vą. ši suma yra pilna lėktuvo 
kaina.

Kasinėjimo darbai
Dvi archeologų ekspedicijos 

liepos mėn. pradžioje vyko ka
sinėjimo darbams į Anykščių 
rajoną, vykdyti Piktagalio — 
Marijampolės kapinyno kasinė
jimus ir į šakių rajoną, tyrinė
ti Sudargo piliakalnius. Pirma
jai ekspedicijai vadovavo isto
rijos mokslų kand. A. Tautavi
čius, antrajai — istorijos mok
slų daktarė R. Kulikauskienė.

(E)

Palestiniečiai arabai Jordane ir Liba
ne verbuoja j partizanę eiles ir vai
kus. Nuotraukoje vienas toks "parti
zanas" stovi sargyboje prie vaiky ap

mokymo stovyklos netoli Beiruto.

bus leidžiama toliau stiprintis 
prie kanalo ir rengtis lemia
mam puolimui.

Paskutinieji įvykiai Jordane 
irgi bus svarstomi Nixono-Męir 
pasitarime. Taikos viltims visai 
nenaudinga, kad Jordane Įsiga
lėtų prokomunistinių palestinie
čių valdžia. Partizanai atmeta 
taikos derybas su Izraeliu ir rei
kalauja visai panaikinti Izrae
lio valstybę. Todėl Izraeliui nė
ra vistiek, kas valdys Jordaną: 
nuosaikus karalius su savo pro- 
vakarietiškomis pažiūromis ar 
Maskvos klausą partizanų va
dai.

Daugiausia Izraelis bijo to, kad 
Amerika nesusitartų su sovie
tais ir nepasidalintų Viduriniuo
se Rytuose įtakos zonomis ten 
gyvenančių tautų sąskaitom 
Goldą Meir įrodinės preziden
tui, kad sovietais, o dar labiau, 
arabais pasitikėti negalima, nes 
jie susitarimų nesilaiko.

Suėmė radikalų 
negrų komitetą

NEW ORLEANS. — Policija 
Čia apsupo negrų organizacijos, 
Komiteto Kovai prieš Fašizmą, 
įstaigą ir suėmė 12 jaunų vyrų 
ir dvi moteris. Patalpos buvo 
užimtos tik po aštraus susišau
dymo, kuriame dalyvavo ir šar
vuotas automobilis. Buvo 17 su
žeistų. Tarp suimtų yra beveik 
visi minėto komiteto nariai.

Policija puolė juodųjų įstaigą 
po to, kai du negrai buvo to ko
miteto “teisiami” ir skaudžiai 
sumušti. Juos negrai įtarė esant 
policijos agentais. Negrai savo 
įstaigos sienas buvo sustiprinę 
smėlio maišais, viduje buvo ras
ta ir konfiskuota 12 medžiokli
nių šautuvų, du kariniai ir du 
revolveriai. Vienas suimtųjų 
yra paieškomas FBI už anksty
vesnius nusikaltimus kitoje val
stijoje.
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Sovietų Sąjungos tęsiamą škriau

Kuo toliau, tuo

tik pačiose Jungtinėse Tautose,

(Tu|o piešinys)A. a. POVILAS PUZINAS

country

alone

M

C*X POVILAS RUSINAS "23 Amžiaus MoJiąa Bfnąmė" (Aliejus)

šflt

part of what makes a democracy 
like ours work.

But in the final analysis, 
talk is cheap. Personal involve
ment accomplishes a lot more.

Putting part of your savings

takes to make the whole
system run.

That’s one reason why Savings
Bonds mean a lot
? They help to pay part of the

-cost of running a country

your mind.
And they help you at the same 

time. With interest and security.'

NAUJIENOS" KIEKVĮĘNO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

tų pozityvios naudos Lietuvos 
laisvinimo byloje. Jam ir jo 
talkininkams priklauso, didelis 
nuopelnas.. Užtat parodos ati
darymo bankete dail. Z. Kolba 
buvo pagerbtas ir peiktas jam 
aukso medalis.

vyko rasti olandų firmą, kuri 
labai gražai įrėmino ir daug pi
giau, negu kitur. Tačiau ir tai 
susidarė apie tūkstantis dole
rių sumelė. Neabejoju, kad 
teks kreiptis ji visuomenę pra
šant lėšų už paveikslų irėmini-

vietų Sąjungą, primenant Jung
tinėm Tautom dėl nevykdymo 
savo tiesioginių užduočių pągal 
savo čarterį ir reikalaujant lais
vės bei nepriklausomybės Lietu
vai, Latvijai ir Estijai. BATU- 
Nas taipgi planuoja atitinkamoj 
vietoj prieš JT išstatyti specia
liai paruoštus plakatus, taipgi 
turėti sunkvežimių bei automo
bilių su atitinkamais šūkiais bei 
plakatais motorkadą, kuri kąs-

Dail. Povilo Puzino paveikslus apžiūri iš kairės į dešinę: Chicagos Meno instituto konservatorius Alfre
das Jakštas su ponia Jakštiene, prof. dail. Adomas Varnas ir dail. M. Šileikis

apie JT būstinę, šalia to dar 
numatomos turėti spaudos kon
ferencijas su užsienio spaudos 
atstovais ir akredituotais kores
pondentais prie Jungtinių Tau
tu. s K. Ms.

w /pe°p^e

write to:
X When you receive a letter, 
* note the Zip in the return 

address and add it to your 
address book.

2 Call your local Post Office 
or see their National Zip 
Directory. * - . ’ ■

3 Local Zips, can be found 
on the Zip Map in the 
business pages of your 
phonebook. •"

Pd>thhe4 n i pvbtte Mfdee Ir eoogi* 
•ratios with TM Ad—rtlilnt Council.

viešumon. BATUNo direktori- 
atas nutarė, kad tų iškilmių iš
vakarėse, penktadienį, spalio fS 
reiktų suorganizuoti masinę pa- 
baltiecių manifestaciją ir protes
to demonstraciją prie JT būsti
nės, iškeliant viešai padarytą ir

lake stock in America 
Buy US. Savings Bonds

Puzinas tapydavo ir puikius 
portretus, kuriuos turi jų sa
vininkai, tačiau portreto jis ne= 
laikė esminiu savo profesijos 
dalyku. Jo geriausi darbai yra 
kūryba — žanras bei vienas ki
tas gamtovaizdis.

Jeigu kas turi Puzino kūrinių 
nuotraukų arbg darbų, būtų 
gerai, kad praneštų dail. Z. 
Kolbai. 4 - į M. S.

There arę a lot of things ą man 
can do for his country. Including 
saying his piece, pro or con.

Buvo girdų:- prie ko čia Pu
zino darbų paroda su genoci
du? Vis dėlto buvo reikalinga 
išstatyti Puziną. Būtų dar ge
riau, kad ir kitų pajėgių mūsų 
dailininkų darbų būtų buvę pa 
rodyta. Menas patvirtina tau
tos subrendimą ir jos kultūrą’.

DAIL. POVILO PUZINO 
DARBAI

demonstraciją
š:emet Jungtinės Tautos šven

ta & 
savąjt

prievolę Lietuvos kariuomenė
je. Nuo 1937 ik 1939 m. moky
tojavo Panevėžio berniukų 
gimnazijoje, dėstė piešimą. 
Kaune buvo taikomosios dailės 
mokytojas. Vokiečių okupaci
jos metu dalyvavo lietuvių Lais 
vės Kovotojų grupėje, bet na
cių įtartas išvyko į Rygą, kur 
besislapstydamas palaikė ry
šius su lietuviais. 1944 m. buvo 
vokiečiu suimtas ir kalintas 
Rygos kalėjime. 1947 metais 
atvyko į JAV. New Yorke mo
kytojavo meno ihokyklose. 
Persikėlė į Los Angeles, Kalif. 
1956 m. persikėlė vėĮįNew Ypr- 
ką, kur ir mirė. - ■ ■ -Figūrinės Puzino kompozici
jos pasižymi dramatiškumų, 
gyvenimiškumu, aiškiais siu
žetais, ypač žanro tapyboje,.

P. Puzinas Amerikoje pla
čiai pasižymėjo Įvairiose ame
rikiečių ruošiamose dailės pa- 
rodose, atseit,, išimtinėse da
lyvavo 11 kartų'? ĮLąimėjo 16 
premijų už savo kūrinius, 1967 
m. laimėjo aukso medalį, kaip 
garbės atžymėjimą. ir premiją 
Allied Artists of Amerika, New 
Yorke. (Minėtas medalis buvo 
padėtas vitrinoje parodos me
tu Sheraton viešbutyje Chica- 
goje). * :

Dail. P. Puzirio .kūrinių turi 
įsigiję šie muziejai bei kolek
cionieriai : Tautiniai muziejai 
Kaune ir Vilniuje, Lietuvoje. 
Latvijoj — Rygos tautinis mu
ziejus. Deshutes. Cpunty Mu
seum, Bend, Oregon. Čiurlio
nio galerija Chicagoj.e, Rock
ford Art Association, Rockford

bą atlikęs^ - Dėl tęchniško paro
dos paruošimo nieko negalima 
prikišti.''iierto;- savo darbu 
prisidėjo ir kiti nuoširdūs lie
tuviai, kad jų pastangos atneš- kuri darbą atliktų pigiau

Jungtinės Tautos, nežiūrint kai 
kurių neginčijamų atsiekimų, 
vis dėlto nebuvo pajėgios paju
dinti pavergtųjų tautų laisvo 
apsisprendimo klausimo, o ypač 
kas liečia padėtį už Geležinės 
Uždangos. Pabaltijo kraštų 
laisvės klausimui nebuvo duo- 

ivo 25 metų sukaktį. Visą {ta jokia eiga. Laikas eina mūsų 
pradedant š. m. spalio visų nenaudai

19, ta sukaktis Jungtinėse Tau-t sunkiau bus laužti tuos ledus ne 
tose bus iškilmingai minima, iš
keliant į padanges tos pasauli-: bet ir iš viso kelti Lietuvos, Lat- 
nės organizacijos nuopelnus žmo- vijos ir Estijos nepriklausomy- 
nijai. Iki šiol jau turimomis ži
niomis virš 90 valstybių pasi
sakė kad jų vyriausybių galvos 
dalyvaus tose iškilmėse. Jau vie
šai paskelbta, kad

GENOCIDO IR P, PUZINO PARODOS
Birželio 13 d. Chicago She

raton viešbučio patalpose ALT 
Centro valdyba buvo »surengu
sį Genocido parodą.. Ta proga, 
norint parodyti platesnei visuo 
menei ir mūsų pajėgaus vyres
niosios kartos dailininko Povi
lo “Puzino tapybos darbus, pir 
moję salėje buvo išstatyta 19 jo 
Jarbų- K^ip Genocido, tąip ū 
a» a. Puzino paroda žmonės fa- 
bai domėjosi.

Gerokam laiko tarpsniui pra 
ėjus po anų parodų mūsų spau 
doje yis dar pasirodo įvairių 
atsiliepimų: vieni atsiliepia 
teigiamai, kili neigiamai arba 
neturi ypatingos nuomonės. 
BefliekS^iaktas, kad tokia pa
roda buvę reikalinga, juo la
biau, kad sutapo su Baisiojo 
Birželio minėjimu. Antra, tai 
Altas, rengdamas šią parodą, 
atliko savo misiją, juk Alto 
tikslas'— rūpinais Lietuvos lais
vinimo byla, lygiai kaip ir visų 
taurių lietuvių pareiga kovoti 
dėl Lietuvoj nepriklausomy
bės. : Bet ar visi mes vienodai 
suprantame ir įvertiname di- bės paveikslai gauti 
džiąsiąs pąstan^as? Mūsų spau visi 
da/ kuri sielojasi Lietuvos liki 
niu, tiesa, nemažai par 
garsino 
parodė didesnio dėmesio. Kar
tais ir mums pritinka Krylove! 
pasakėčia: Lydeka traukia sa
vo keliu, o ^.slbė — savo. .

Man rūpi tarti; kelis žodžius 
apie Genocido parodos suma
nytoją, dail. Zenoną Kolbą, ku 
ris rinko medžiagą per keletą 
metų, darė, projektus paauko
damas tūkstančius darbo va
landų ir nesigailėdamas asme
ninių išlaidų. Dabar jis ruošia 
Genocido albumą, .kur bus pa
naudota ta pati medžiaga. Kas 
malė -‘lai žino, kaip paroda 
buvo,\;]hhpp§jci£f' paruošta ir 
specifiškai skyduose nurodyti 
įvykiai taip gerai, . kad vargu

rinių, kurie turėjo bendro su 
Genocido paroda, pvz. “Didžių 
jų konferencija”, ’’Benamių 
motina”, “Trėmimas į Sibirą 
1941’’ ir kt. Visi paveikslai di
delio formato ir plačiose sule
sė sudarė gerą įspūdį lankyto
jams.

Gal niekam neatėjo į galvą, 
kaip tie didelės meninės verty- 

Šiuos (ne 
buvo parodoje išstatyti, 

nes yra asmenų portretai) vę- 
oda lionio P. Puzino darbus dail. Z. 

bet ne visi laikraščiai Kolba išrūpino Čiurlionio gale
rijai Chicagoje teismo sprendi
mu , kaip velionio pageidavi
mą pildant jo testamentą. Pu
zinas buvo lietuvis ir su lietu
viais veikė, buvo techniškas 
“Lietuvių pienų“ redaktorius. 
Jis norėjo? 'kad nors dalis jo 
kūrinių atitekti} Lietuvai. Kitą 
dalis paveikslų liko pas velio
nio ųašlę. Paveikslai iš New 
Yorko atėjo be rėmų, apdul
kėję, kai kurie truputį pažeis
ti. Reikėjo juos pataisyti, įrė
minti. Buvo pakviestas Chica
gos Meno instituto- meno ręs- 
tauruotojas (konservatorius) p. 
Alfredas Jakštas. Kaip tos sri
ties specialistas, jis įvertino 
Puzino tapybą ir davė patari
mų.

Parodai artėjant paveikslai 
dar nebuvo Įrėminti, nes vis 
ieškota, kur

A. a. Povilas Puzinas gimė 
1907 m. rugpiūčio 3 d. lietuviš
koje tėvų kupiškėnų šeimoje. 
Vidurinę mokyklą baigė Rygo
je. 1923 m. mokėsi Rygos me
no akademijoje laisvuoju klau
sytoju. Buvo priimtas tikruo
ju studentu ir 1932 m. baigė 
Meno ąkad. tapybos skyrių, 
kur 'dėstė prof. V. Purvitis. Vė
liau Puzinas dėstė meną įvai
riose vidurinėse mokyklose. 
Priklausė Latvių - lietuvių vie- 

alima rasti firmą, Įnybės draugijai. Rūtos d-jai ir 
Pa-‘kt. 1933 - 35 m. atliko karinę

bės klausimą viešumon.
BATUNo nuomone, yra gera 

proga pabaltiečiams sujungto- 
Sovietų mis jėgomis išnaudoti tas JT su- 

Sąjungos premjeras Kosyginas kakties iškilmes Pabaltijo kraš- 
iškilmių išvakarėse atvyksta į ’ tų laisvės klausimo iškėlimui 
New Yorką ir tarp kitko čia su
sitiks su JAV prezidentu Nixo- 
nu. Būsią eilė pasitarimų tarp 
suvažiavusių viršūnių, įvairių 
konferencijų, daug kalbų ir gal
būt svarbių susitarimų.

Visiems mums žinoma, kad

something to say about 
America, let your 
Bond purchases 1 
do part of the
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Atostogos Menkių Rage

KELIAUJANTIS ŽEMAIČIŲ TRUBADŪRAS

1

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

Taupymo indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

Pastangos seniausiai kalbai gražinti rimtį
8

Trubadūrai, pasak Liet. Enci- 
klopedią, buvo ‘‘viduramžių pie
tinės Prancūzijos keliaujantieji 
poetai — dainiai, kurie savo ei-

- lėraščius, parašytus oksitaniš- 
ka arba provansalų kalba, dai
nuodavo arba rečituodavo, pasi- 
lydėdami lengvu muzikas instru
mentu, didikų-feodalų dvaruose. 
Jie išaugo iš vadinamų žonglie
rių, kurie keliaudami po atlai
dus, rečituodavo ir dainuodavo 
kitų asmenų sukurtus eilėraš
čius...”

Ši ištrauka beveik pažodžiui 
pritaikoma Leonui Barauskui, 
pagarsėjusiam aktoriui, dekla
matoriui ir rečituotojui savo ir 
kitų sukurtų veikalų, eilėraščių 
ir feljetonų. Reikia tik žodžius 
“oksitaniška arba provansalų 
kalba” pakeisti žodžiais “žemai
čių kalba”. Pats būdamas “gry
nakraujis” žemaitis, turėdamas 
nepaprastai švarų tembrą, aiškią 
tareną ir skambų baritoninj bal
są Leonas Barauskas šiandien 
yra vienintelis Vakaruose že
maitiško žodžio iš scenos ir es
trados skelbėjas ir žemaičių kal
bos populiarintojas.

Arčiau susipažinus, ir giliau 
įžyelgus atrodo, kad Leonas yra 
tas, kurs žemaičiams šiandien 
ypatingai yra reikalingas, nes 
kai Jablonskis lietuvių bendri
nę kalbą pajungė suvalkiečių 

tarmei, tai kitos tarmės, k. a. 
aukštaičių ir dzūkų pradėtos iš 
gyvenimo ir literatūros elimi
nuoti, o mūsų gražioji, muzika
lioji, iš visų lietuvių kalbos dia
lektų originaliausia, seniausia ir 
mažiausiai tepraskiesta kalba— 
žemaičių, semogitų,. samogetų, 
samų (sambų), getų kalba liko

ŠIRDINGAS PRIĖTELIAU IR GERADĖJAU!
Prieteliau šalies savo, Dievo ir artimo, 
Tėvų kalbos ir viso seno supratimo.
Tu, kursai jau skęstantį nuog prapulties krašto 

. Nori gelbėt žemaičių liežuvį ir raštą,
Atkeliavęs pas mūsų, ką gero datirsi?
Ar tu tiki, jog tikrą čion kalbą išgirsk 4 
Katra Rihgauds, Utenis ir Vytauts bylavo, 
Kad vedė ant kryžioku, kariauninkus savo?
Oi, ne taip, raštininkai, yra pusėj mūsų! 
Čion gadina liežuvį kaimynystė Prūsų: - 
Tos kirmėlės vokiečiai, kur per metų šimtą

Mindaugo, Jogėlos žemę mūsų krimto, 
Nepaliaun iki šio laiko pikta mums daryti, 
Mok kalbon mūsų žodžius savo įkaišyti...

pasmerkta mirti ir tai mirčiai 
paskubinti vis labiąu paverčia
ma pašaipos objektu, visokerio
pai iškraipomu žargonu lėkš
tiems juokams ir anekdotams 
pasakoti! Nusideda ir patys že
maičiai, pradedant Butkų Juze, 
pradėję žemaičių kalbą varto
ti “linksmose” scenose bei vode
viliuose. Artistiškai žemaitį su
vaidinęs toks vaidila pelno ap
lodismentų, sukeldamas publi
koj juoką, tačiau meškiškai pa
sitarnaudamas žemaičių kalbai, 
kaip tai atsitiko Montrealyje, 
kur aktorius “natuuraliausiai” 
suvaidino žemaitį, scenoje jo 
kalba deklamuodamas eilėraščius 
ir skaitydamas feljetonus. Pub
likos delnai plyšo nuo katučių, 
bet po programos vilniečiai ir su
valkiečiai savo tarpę kalbėjo: 
“Ačiū Dievui, kad mes ne žemai
čiai !”

Laikas save ir savo kalbą ger
biantiems žemaičiams visu rim
tumu pradėti atstatyti į jai pri
deramą vietą Daukanto, Valan
čiaus, Dionizo (Poškos, Vydūno 
ir Donelaičio tautos kalbą ir jai 
grąžinti prideramą vietą mūsų 
viešajame visuomeniniame gy
venime ir literatūroje.

Pavyzdžiui, kaip senovės že
maičiai gerbė savo kalbą ir <£nuo 
pražūties krašto gelbėjo žemai
čių liežuvi ir raštą” čia per
spausdinu, žemaičio Silvestro 
Valiūno (1789 metais. Aužbįka- 
vo kaime prie Vainuto, Taura
gės apskr. gimusio valstiečio pa
trioto) eiliuotą laišką, rašytą 
lietuvių kalbos žodyną rašyti pa
siryžusiam Dionizui Poškai — 
“skiriu” vieninteliam šiuo metu 
žemaičių šlovės trubadūrui:

Bet tu, kurs tikrą kalbą žemaičio pažįsti, \ 
Kurio prigimta kalba lūpas mok išbristi, 
Kur tikri, mūsų žemės, o kur vogti žodžiai, 
Deklamuodamas kalbos sakinį protingą, 
Nepamesk tikros žinios kelio išmintingo! 
Daug yra žodžių mūsų liežuvyj nuomotų, 
Pliks būtų, kas kaimynams visus atiduotų. 
Bet nebuvo jis tokiu laike užgimimo 
Ir kada viešpatavo žemaitis ant Rymo! 
Pirmiausia iš lotynos daug žodžių primišo, 
Paskui nemaž vokiečiai su lenkais prikišo; 

" Atskirti juos, parodyt, kur ne mūšų yra, „ 
Iš kokios kalbos, kuriuo tiek laiku pribiro... 
O kitaip, — jei pasargos tos neužlaikysi, -r- 
Sau pats skaityti knygą storą parašysi. ' • 
Veiz ant tavęs ne tiktai Viduklės pasaulis, 
Trakai, Telšiai, Vilkmergė, rudsermėgis Siaubs, 
Taipogi latviai, prūsai ir užnemuniečiai, 
Noris tie seniai mūsų nebprigul tėviškei.
Vienok Jogėlos kalbos šaknis nesutrinta, 
Tebėr pas juos, nors didžiai kreipta ir gadinta, 
Ir dėlto deklamacijoj turi tu atskirti, 
Kur per tikrą žemaitį žodžiai yr pagirti, 
Kur iš svečių liežuvių pas mūsų priklydo, 
Jei nenori eit pėdomis kunigo Sirvydo. 
Tegul rand klausytojas ir žodį ir prastą,' 
Ir gryną kalbą mūsų, senatvėj apmestą, 
Taip sakant, seks iš visur palaiminta garbė 
Ir neklups pėdos sunkiam, be užmokos darbe...

(b. d.) J. Pr,

pasaulio moterys”. Seserų ben
druomeninė praktika esanti 
“ne tik pavojinga, bet yra skan
dalo versmė, pavyzdžiui vėly
bos valandos ir nekontroliuo
jami vizitai.. ir, dar blogiau”. ?

Sesuo Frances Brenner, Chi- 
cagos švento Vardo Provinci
jos ordino direktorė užtikrino, 
kad seserų moralė esanti aukš
ta ir kad neatrodo, jog jų ben
druomenė pasidarys pasaulie
tiniu ordinu.

BAŽNYTINĖSŽINIOS
iciškanin vienuoliu įimti kai kurias autoriPranciškonių vienuolių 

konfliktas su Vatikanu
Švento Pranciškaus seserys, 

kurias Vatikanas smarkiai su
barė dėl “nekontroliuojamo ek 
sperimentavimo su naujomis 
gyvenimo formomis”, atsakė, 
kad jos planuoja tą Romos kri
tiką “peržiūrėti ir išdiskutuo-

naujojo “specialaus ofiso” pa
reigos, neskelbiama.

Pastebėtina, kad prieš porą 
savaičių, Vatikano žandarai 
buvo sustreikavę, atsisakydami 
priimti algų čekius, tuo būdu 
protestuodami kad keliant ki
tiems Vatikano tarnautojams 
algas, jiems algos nebuvo pa
keltos.

Pontifikalinė žandarmerija 
buvo įsteigta 1816 metais ir jos 
pareigos buvo tvarkyti trafiką 
ir sekti drabužių padorumą Šv. 
Petro bazilikoje.

Garbės sargyba, vadinama 
Bajorų Gvardija, buvo įsteigta 
1801 m. parenkant iš kilmingų-

jų italų Šeimų ir jos pareiga 
buvo lydėti popiežių audienci
jų metn ir jam apleidžiant sa
vo palocius.

Palatine Gvardija įsteigta 
1850 m., sudaryta iš miesto mi 
licijos ir Civilinės Gvardijos, 
eidavo sargybą popiežiaus rū
muose ceremonijų ir iškilmių 
metu .

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTIVatikanas nusiginkluoja
Kaip jau trumpai pranešla, 

popiežius Paulius VI netikėtu 
laišku savo valstybės sekreto
riui kardinohii Jean Villot įsa
kė nedelsiant likviduoti visą 
Vatikano armiją, paleidžiant 
visus tris uniformuotus korpu
sus, “kadangi jie nebetinka 
tiems tikslams, kuriems buvo 
įsteigti”. Tie korpusai yrū 1)’ 
garsioji popiežiaus žandarmė 
rija, susidedanti iš 145 žanda
rų, 2) ceremoninė garbės sar
gyba Palatine iš 500 milicinin
kų, ir 3) popiežiaus rūmų gar
bės sargyba iš 45 vyrų.

Popiežius savo laiške rašo, tą 
apsisprendimą padaręs “po il
go apsvarstymo ir didžiai ap
gailestaudamas”. Tas žygis 
esąs reikalingas siekiant “ne
rezervuoto evangeliško papras
tumo”, tuo tarpu tų korpusų 
dėvimos švitančios, pompastiš 
kos prūsų stiliaus uniformos 
sudariusios įspūdį, kad Vati
kanas yra labai turtingas. Nuo 
šiol popiežiaus 107 akrų didu
mo Vatikano “valstybę” sau
gos keturių šimtų metų senu
mo šveicarų gvardija drauge 
su naujai steigiamu “specialiu 
ofisu”. Tam ofisui būsią pri
skirti ir tie 145 žandarai, kurie 
tarnavo už algą, kai kitos gar
bės gvardijos, sudaryto išimti
nai iš italų bajorų ir dalyvavu
sios audiencijų, ceremonijų ir 
ypatingų švenčių metu, algos 
negaudavusios. Kokios bus to
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po Thukus...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dot

2. Vanda Frankienė• Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUMŠ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dot

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psL 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių šilelį, įrodyti nutautėjusiai Šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jajn 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdūs 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visa amžių.

. i
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_______ __ autoritarines, 
atgyventas praktikas, kurios 
nebesiderina su moderniu gy
venimu ir mūsų tarnyba”. Pra 
eitą mėnesį jos priėmė naują 
konstituciją, kurioje skatina
ma labiau dalyvauti socialinė
je veikloje, daugiau svorio teik 
ti demokratiniams nutarimams 
ir duoti daugiau autonomijos 
pavienėms seserims kaip asme
niškai sunaudoti jų pinigus ir 
laiką.

J

Pranciškonių ordinas JAV- 
bėse turi 3,500 nariui, iš kurių 
Ghicagos srityje yra 450; čia 
jos pilnai mokytojauja dviejo
seaukšt mokyklose ir 29 ele
mentarinėse mokyklose.

šventosios kongregacijos re
liginiams ir pasauliniams rei
kalams prefektas kardinolas 
Antoniutti Ildebrando atsiun
tė pranciškonių ordino general- 
viršininkei “smarkiu tonu” ra
šytą. laišką, kurį viršininkė pa 
skleidusi visų ordino narių tar
pe, pakviesdama pareikšti “sa
vo reakciją ir nuomones”. Atei
nantį gruodžio mėnesį ordinas 
nuspręsiąs, kokį atsakymą or
dinas kaip visuma nori Vatika
nui duoti.

šv. Pranciškaus seserys nuo 
1966 metų ■ radikaliai pakeitė 
savo komunalinį gyvenimo bū
dą, išreikšdamos norą “paša-

Kardinolas Antoniutti, pagy
ręs pranciškones už jų “pasi
šventimą pareigai, apaštališką 
uolumą ir aukštus profesinius 
standartus”, toliau savo laiške 
apkaltino seseris, kad jos “per 
aukštai iškelia laisvės kultą... 
anuliuoja visų laipsnių autori
tetą. .. ir trokšta atrodyti kaip

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608.
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UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

:
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

* * » a *

NSURt

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Amerika, Jūsų naujieji automobiliai 
jau gatavi! 1971 metų Fordai

ford Punt, Pass & Kick Competition. Boys, 8-13, register at your nearest participating Ford Dealer through September 2t
'-'įjĮ < - T
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Long Beach, Calif.

Vos už virš 20 mylių nuo Los 
Angeles yra nemažas (327,000 
gyventojų) ir gražus miestas 
Long Beach, kuriam ekonomi
nės ir karinės svarbos priduo
da ta aplinkybė, kad Long Beach 
yra nemažas prekybos ir didelis 
karo uostas. Bet apie tai vėliau, 
o dabar kiek apie to miesto lie
tuvius, kurių čia pastaraisiais 
metais atsikėlė nemažai iš kitų 
Amerikos miestų, ypačiai iš Ame 
rikos Rytų.

Long Beach mieste lietuvių 
gyvenama, tur būt, taip senai, 
kaip ir bet kuriame kitame Ame
rikos Vakarų mieste — spėju 
apie 50 metų. Kai prieš 20 su 

Peršasi į valdžią
Vytautas Kamantas, ilgametė Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės pirmininko St. Barzduko dešinioji ranka 
ir priešakinių fronto linijų žvalgas, vadovybėn dar neiš
rinktas, bet jau peršasi Į JAV LB tarybos pirmininkus. 
Kamantas, garsiai pats su savim bedialoguodamas, ban
do Įtikinti bendruomenininkus, kad jis JAV LB proble
mas mato, jas supranta, jomis sielojasi ir pataria kitiems 
“svarbiausius” reikalus pasvarstyti. Kiti apie JAV LB 
problemas jokio supratimo neturi, tuo tarpu Kamantas 
ne tik apie jas rašo, bet Draugas tuos jo rašinius noriai 
spausdina.

Bronius Nainys, visą laiką atidžiai klausęs fronti
ninkų, turėtų teisę pretenduoti į JAV LB tarybos pir
mininkus. Bendruomenės reikalus jis pažįsta geriau ne
gu Kamantas. Jam aiškios Bendruomenės nususinimo 
priežastys, tarybos priešakyje jis" galėtų atitaisyti pačias 
svarbiausias jo paties padarytas klaidas. Bet Nainio 
straipsnių spaudoje nesimato. Gal jis ir rašo, bet “lais
vojo pasaulio” lietuvių dienraštis pasirinko kitą kandi
datą. ’ , ■ „

Kamantas rašo, kad JAV LB taryba pirmose po
sėdžiuose turės spręsti santykius su Amerikos Lietuvių 
Taryba. Jam atrodo, kad šis klausimas yra pats opiau
sias. Opiausias jis todėl, kad čia įeina JAV LB aukų rin
kimas Vasario 16 d. proga. Kamantas tvirtina, kad bend
ruomenė Altui skirtas aukas tuojau persiunčia, o Altas 
bendruomenei duodamų aukų ir priimti nenori. Jis rašo:

* “Toks leidimas aukotojui pasirinkti, - kam skiria 
savo auką, ir surinktų aukų šimtaprocentinis neati- 
davimąs jų reikalaujančiam Alto Centrui nepatiko 
Alto vadovybei ir kai kuriems LB veikėjams bei ta
rybos nariams, esantiems Alto vadovybėje ir LB or
ganuose. Jų nuomone LB turėtų rinkti pinigus ir 
juos atiduoti visus Altui. Nebuvo keliamas klausi
mas, kad Alto skyriai rinktų LB solidarumo įnašus 
ir juos atiduotų LB. Panašiai, kaip nebuvo reika
laujama, kad Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos ruošiamuose minėjimuose surinkti pinigai būtų 
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai. (“Draugas”,

•1970 m. rugs. 14 d. 2psl.)
Dar nežinia, ar Kamantas pajėgs įsipiršti į JAV LB 

tarybos pirmininko vietą. Jį remia kelis katalikų vadus

be reikalo kankiniais padaręs Draugas, už gimtinio kraš
to laisvę kovojančių lietuvių užfrontėje apkasus prasi- 
kasusi grupelė ir trys jokios nuovokos apie visuomeninį 
darbą neturinčios gražios mergaitės.

Jei per lietuvių neapdairumą Kamantas vis dėlto 
būtų paskirtas tarybos pirmininku, tai Amerikos lietu
viai turėtų Nainio sukeltus ergelius, pakeltus į kvadratą. 
Kamantas visai nesirengia laikytis du dešimtmečius vei
kusio veiksnių susitarimo. Jam atrodo, kad Altas turėtų 
padėti bendruomenei narių mokesčius išrinkti. Visos 
lietuvių organizacijos pačios tai padaro, tuo tarpu Ky
mantas nori, kad Altas Bendruomenei padėtų, tarytum 
jis neturėtų kitų reikalų. Kamantas eitų daug toliau ne
gu Nainys ėjo. Be Alto, į organizacinį bendruomenės 
darbą jis bandytų įkinkyti ir tautininkų sąjungą...

Laimė, kad ne visi bendruomenės vadovai pritaria 
Kamąnto užsimojimams. Dr. Antanas Butkus, vykdo
masis PLB vicepirmininkas, atidžiai sekęs Kamąnto 
straipsnius, neiškentė ir Dirvoje padarė kelias pastabas. 
Jis rašo:

“Sutinkame su V. K., kad “Centro Valdyba tu
rėtų būti visais atžvilgiais vyriausias LB vykdoma
sis organas, turįs tarybos ir visų lietuvių pasitikėji
mą”. Tai būtų idealu. Iš širdies gilumos linkime vi
siems į sunkų Centro Valdybos pirmininko postą 
kandidatuojantiems nepamiršti, kad C. V. tegali vi
suotiną pasitikėjimą užsitarnauti tik tuomet, kai ji 
vykdys tarybos nutarimus ir kai pilna to žodžio pras
me respektuos mažumų teises. Šį darbo principą 
mūsuose ypatingai svarbu įgyvendinti ir dėl to, kad 
mes “valdžios” tikra žodžio prasme meturime, nes 
stokojame fizinės galios jai išlaikyti. /Darbų sėk
mingas įgyvendinimas tėra galimas ^susitarimu”.

‘ (“Dirva”, 1970 m. rugs. 10 d., 6 psl.) H t
Mums atrodo, kad Dr. Butkus uždėjo pirštą ant 

pūliuojančios JAV LB žaizdos. Ji pūliuoja nuo tos die
nos, kai frontininkai iškėlė koją Brboklyne ir atmetė 
Vliko atstovų padarytus susitarimus su didžiausiomis 
Amerikos lietuvių organizacijomis. Bendruomenės vado
vybėn turi atsistoti ne pirmas pasipiršęs, bet Amerikos 
lietuvių pasitikėjimą turįs žmogus, kuris ieškos susitari
mo bendram darbui; kuris nelaužys susitarimų ir ne
bandys prievarta ar suktybėmis primesti savo valios. Dr. 
Butkaus iškeltos mintys rodo teisingą kryptį.

virš metų į čia atvykome nau
joji, dypukais vadinama, banga 
— radome nemažai lietuvių, su
siorganizavusių įvairiose drau
gijose. Taip ir Long Beach mies- 
te jau buvo kad ir nelabai gau
sus bet aktyvus Long Beach Lie
tuvių Klubas, kuris išgyveno ir 
geresnius ir blogesnius laikus, 
nepasidavė kartais besireišku- 
siai organizacinei silpnybei, iš
tvėrė visokius vėjus ir šiandien 
Long Beach Lietuvių Klubų ma
tome kaip labai gražų lietuviš
kos visuomenės junginį, puikiai 
reprezentuojantį lietuvius tame' 
mieste ir našiai dalyvaujantį ne 
tik Long Beach, bet ir Los An
geles lietuvių gyvenime.

Spėju, kad Long Beach mies
te gyvena apie 100 su viršum 
lietuvių, nors klubui tepriklau
so tik apie 60. Dabartiniu me
tu klubo narių daugumą sudaro 
jau “dypukinės” bangos atei
viai, ką atvaizduoja ir klubo or
ganai. Klubo valdybą Šiuo me
tu sudaro: pirmininkas — V. 
Tamošaitis, vicepirm. — J. Mi
kalonis, sekr. — S. Jasutis, fin. 
sekr. — D. Mekišius, ižd. — A. 
Wallace. Revizijos komisiją su
daro; Br. Basiulis, Br. Morkis 
ir Juozas Matijošaitis. Lietuvių 
Fondo įgąliotiniu yra D. Meki
šius. Fondo vajaus pirmininku 
buvo nesenai miręs Vincentas 
Archis, kuriam reikia priskirti 
didžiausius nuopelnus už klubo 
išlikimą, ypačiai ankstyvesniais 
metais. Tokiam nedideliam klu
bui paskirta gana didelė Lietu
vių Fondo kvota — net 5,000 
dolerių, kurios iki šiol tesurink
ta vos virš 1,000 dolerių. Ne
žiūrint darytų mėginimų klubą 
paversti Bendruomenės apylin
ke, klubas išliko iki šiol klubu, 
visiškai savistoviu, nors gyve
nime labai darniai su Bendruo
mene bendradarbiauja.

Kalbant apie Long Beach lie
tuvius, eikia priminti, kad jie 
skaito gana daug lietuviškų laik
raščių, kurių tarpe ne paskuti
nėje vietoje x yra “Naujienos”. 
Vieną jų skaitytoją, šiomis die
nomis besilankydamas tame mie
ste, aplankiau tikslu pasišnekė
ti apie labai senus laikus ir tė
viškės laukus. Mat, tas skaity
tojas zanavykas kaip ir aš, ir... 
beveik kaimynas, būtent Juozas 
Matijošaitis nuo Gelgaudiškio, 
šakių apskr., savivaldybininkas, 
toje srityj'e besidarbavęs Gel
gaudiškyje virš 20 metų. Anks
čiau gyveno ir dirbo Worches- 
ter, Mass., iš kur prieš penke
rius metus persikėlė į Long 
Beach ir čia leidžia saulėtas pen
sininko dienas. Buvo labai įdo
mu su Juozu pasikalbėti apie 
vaikystės laikus ir laukus, nes 
jis taip ilgai dirbęs savivaldy
bininko darbą — pažinojo bega
les žmonių ir žinojo begales rie
tuvių ne tik savo tarnybinėje 
apimtyje, bet ir toli už jos ri
bų. Juozas gerai išsilaikęs, mėg
sta keliauti,' nemažai skaito, 
meškerioja ir džiaugiasi, kad 
bėgdamas, nuo raudonojo siau
bo galėjo patekti Amerikon, ku
rios piliečiu dabar yra ir tuo, 
visiškai su pagrindu, didžiuoja
si.

Karalienė dar tebepudruojama...

Long Beach miesto istorijoje 
1967 m. gruodžio 9 d., tur būt, 
liks įrašyta to miesto istorijon. 
Toks bent man susidarė įspū
dis tą dieną, kai tūkstančiai žmo
nių nuo krantų ir stogų stebėjo 
nepaprastą vaizdą jūroje, iki tol

niekur nematytą. Tai buvo mo
mentas, kai nuvainikuota jūrų 
karalienė “Queen Mary“, kurią 
Anglijoje nupirko Long Beach 
miestas, aukštoje jūroje pasi
tikta nematytos armados, ma
žų ir didelių visokiausio tipo lai
vų, įskaitant net tris karo lai
vus, įplaukė į Long Beach uos-

Miestas “Queen Mary” nupir
ko už tris su puse milijonų do
lerių, kad iš jo galėtų padary
ti plaukiojantį jūrų muziejų, 
viešbutį, restoranus, sales kon
vencijoms bei baliams. Buvo sa
koma, kad tam viskam reikėsią 
pridėti dar kokius tris milijonus 
dolerių ir paskui būsią galima 
“šienauti”, nes tokią jūrinė gar
senybė būsianti gera turistų at
rakcija. Bet darbus tik pra
dėjus, atsirado įvairiausių ne
susipratimų su unijomis, perso
nalu, būsimų, įrengimų išnuo
mavimu ir 1.1. Sakoma, kad jau 
esą įdėta daugiau kaip 30 mi
lijonų dolerių ir darbams ir iš
laidoms nesimato galo. Spaudo
je ir net TV kartais gerokai pa
siginčijama. Bet atsakingi pa
reigūnai tvirtina, kad viskas bū
sią. neužilgo baigta ir kad 
“Queen Mary” jau gruodžio mėn. 
bus atidaryta plačiajai publi
kai.

Trys amerikiečiai astronautai, kurie 
skris j mėnulį su Apollo 14. Viršuje 
ant nusileidimo laivo kopėčių stovi 
Edgar Mitchell, žemiau jo — Stuart 
Roosa ir apačioje Alan Shepard Jr.z 

erdvėlaivio komendantas.

Kai dabar ją mačiau — ji dar 
“tebepudruojama”, tebedažoma 
iš lauko. Kad būtų vietos mu
ziejui ir kitiems įrengimams, 
nuo laivo buvo nuimta visi trys 
kaminai, kurie kliudė mašinų 
išėmimui. Jų išimta net 12,000 
temų, kas tikrai padarė nemažai 
vietos. Šiuo laiku jau uždėti ir 
du dirbtiniai kaminai, be trūks
ta tik trečiojo. Jei laivo per
dirbimą nesutrukdys kokios ne
numatytos kliūtys — “Queen 
Mary” Long Beach miesto gy
venimą smarkiai pagyvins, nes 
tai bus tikrai reta turizmo at
rakcija.

Laimės ir džiaugsmo vartai
Long Beach — didelis karo 

uostas, čia daug karo laivų, 
nuo didžiulių lėktuvnešių iki pa
prastų vilkikų. Dažnai, ypač 
sekmadieniais, tai vienas, tai ki
tas žymesnis laivas leidžiamas 
aplankyti publikai, kurios nie
kada netrūksta. Laivai išplau
kia, laivai atplaukia, nežinia į 
kur ar iš kur. Bet... kartais ir 
iš anksto sužinai, kad toks ir 
toks laivas... grįžta iš karo zo
nos Vietname, šį kartą teko ste
bėti tris karo laivus, grįžusius 
iš Vietnamo, kai jie įplaukė per 
Long Beach uosto vartus, ku
rie grįžusiems yra laimės ir 
džiaugsmo vartais, šie trys ka
ro laivai, be savo įgulų, parvežė 
didelį skaičių marinų, kurie Ame 
rikos karinių pajėgų mažinimo 
Vietname programos eigoje bu
vo patekę į dalinį siunčiamą na
mo Amerikon. Krantuose — 
daug žmonių,‘krantinėje skirto
je tiems laivams prisirišti 
grįžtančiųjų artimieji, karinės 
vadovybės atstovai, orkestras, 
gėlės, džiaugsmo išraiškos pla
katai. Momentas -— jaudinan
tis, iškilus. Taip Amerika verti
na ir gerbia vyrus, kurie garbin
gai gina jos vėliavą.

Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai svariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktų klaidų, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

VINCAS ŽEMAITIS

PAVĖLUOTAS LIETUVOS 
s KRIKŠTAS

9
šis klausimas seniai jau keliamas dau

gumoje istorijos mėgėjų (prof. dr. Pr. Rau- 
linaitis, Vyt. Alantas, B. Pupalaigis, J. Dai- 
nauskas ir kt.), šio str. autorius apie tai 
priminė “Sūduvos praeityje’’ (sk. psl. 26 - 
28), “Liublino unijos sukakties paraštėje” 
(sk.: psl. 13 - 14),- bet vis atsimuša kaip į 
sieną į istorikų (pav. J. Jakšto, V. Trumpos, 
Z. Ivinskio ir kt, išskyrus A. Kučą, J. Ma- 
tusą , J. Švobą ir kt.) užsispyrimą palikti 
prie svetimųjų indoktrinacijos.

Seniai galvojau ir jieškojau tam išaiš
kinti priežasčių. Tik neseniai, giliau susi
pažinęs su Liublino unijos pasėkom, pa
stebėjau, kad veik visa Lietuva, ypatingai 
jos aristokratija, apsirgo sunkiai pagydo
ma liga: menkavertiškumo kompleksu, t. 
y. savęs, savo tautinės esmės, privalumų 
suniekinimu, nuvertinimu ir net išsižadė
jimu. Pirmasis tos ligos etapas tai gens li- 
tuani natione poloni, antras etapas — 
gens nobili, natione poloni ir galutinai liko 
tik natione poloni. Štai neišgalvoti, bet 
ryškiai dokumentuoti duomenys.

Kun. dr., Pr. Penkauskas savo brošiū
roje :Lietuvių tautos jdvasia istorijos švie
soje”, Kaunas, 1919 m. psl. 18, citatoje 2, 
pateikia šį istorinį kuriozą, kurį čia ištisai 
cituoju.

“Spis formuiarny profossorow Scmiua- 

rium za rok 1826, in folio N 33. Vilnius 
Centralinis Archyvas, kamb. B., indauja 
53. Arba: Poslužnye spiski Preosviaščen- 
nago Samogitskago Rimsko — Katoličes- 
kich cerkvėj Episkopą i Kavalera kniazia 
Josifą Gedrojca koadjutora onagože Epiš
ko pstva i Kavalera Ignatija Gedrojca 1819 
goda, sočineny in folio. 200 su viršum pus
lapių be Nr., radau Žemaičių Vyskupijos 
Kapitulos Archyve. Šitoje didelėje knygo
je mane nustebino vienas dalykas, kurį čia 
pirmą kartą savo gyvenime užtikau . Da
lykas tikrai nepaprastas. Išvarčiau, išžiū
rėjau visą knygą ir ką manote? Visame 
Žemaičių Vyskupijos 1819 metų kunigų są
raše neradau nei vieno kunigo lietuvio! 
Kurgi, sakau, jūs čia ir pasidėjote? O gi 
visi, pradedant nuo Vyskupo ir baigiant 
vikarais, altaristais, užsirašę: “iz dvo- 
rian kniažestva Samogitskago nacij pols- 
koj”. Tai štai, sakau, jūsų liga!... Telšių 
pliumpiai pasidarė lenkais! Ar tai neste
bėtina?”

Iš tiesų, ne tik nuostabu, bet didžiai 
graudu! Tie vokiečio Dusburgo atestuoti 
(1283) “kiečiausio sprando” lietuviai — 
žemaičiai užsispyrę atlaikė, apie 200 metų 
iš trijų pusių apsupti, stipriausios ir ge
riausiai ginkluotos Vakarų Europos ka
riaunos kryžiuočių ir kalavijuočių puoli
mus, iki, galop, juos sužlugdė, o nuo 
švelnių Liublino unijos bacilų veikimo lai
ke 200 metų jie paliko “minkštaspran- 
džiais”, net pakeisdami savo prigimtį iš 
lietuvių į “lenkus”.

Tiesa lietuviai — žemaičiai tos ligos 
laimingai atsikratė, bet atskirų individų, 

ta menkavertiškumo liga apsėstų, turime 
dar apsčiai iki šiai dienai.

Prisiminkime, kaip sunkiai vyksta at- 
lietuvinimas lietuviškų pavardžių subiau- 
rotų ir suslavintų: -evičių, -inskių, -auskių 
priekabomis arba vertimais į svetimas kal
bas. Virškinti lietuviškai istorines proble
mas yra dar sunkiau, čia tenka pritarti 
nuomonei vieno latvio, gerai pažįstančio 
mūsų istoriją: “girdi, atvirai kalbant, mes 
latviai pavydime jums tokios didingos jū
sų istorijos, bet visa bėda, kad jūs iki šiol 
mažai turite lietuviškai galvojančių istori
kų; pas mus (latvius) tai yra kiek kitaip”. 
Atrodo, latviai tuo atžvilgiu yra laimin
gesni.

štai prieš keletą metų M. Gelžinis, pa
siremdamas gausiais mokslo šaltiniais, aiš
kiai Įrodė nacių Mortenzenų tezių klaidingu 
iną, jų pastangas — kazuistika, neva mok
slinėm jų sugalvotom išvadom, bei fikci
jom pakenkti ir paneigti lietuvius Mažojo
je Lietuvoje, tai mūsų istorikas (vokiečių 
auklėtinis) mūsų spaudoje išėjo niekinti 
M. Gelžinį ir girti Mortenzenus, anot jo, už 
jų nuopelnus ir “didelį įnašą į mokslo lo
byną”. Stokuojant duomenų lenkų užves
tai Jadvygos beatifikacijos bylai, kaip Lie
tuvos krikštytojos (nors ji ir akių Lietuvo
je neparodė), kitas mūsų istorikas rįžosi 
tai paremti, girdi, lietuvių krikštas Įvykęs 
tikrai 1386 m., o Mindaugo krikštas buvęs 
netikras, nes rusai jį (Mindaugą) užrašę 
apostatu. Kitas vėl mūsų istorikas kalba 
apie ypatingas ceremonijas karaliaus vai
nikui uždėti, tartum tame glūdėtų visa jo 
karališkoji galia, o didžiuoju kunigaikš

čių bet kas ir be jokių ceremonijų gali pa
daryti. Taip Dlugošas paprastu rašalo 
brūkšniu karalių Gediminą į Lietuvos di
džiuosius kunigaikščius nurašė, ir gal būt 
dėl to jam Dlugošas dideliu istoriku tapo.

Baigiant šį straipsnį, pateko į rankas 
Vyt. Alanto str. “Antikinė Lietuva — mo
narchija” (sk.: “Draugas” šešt priedas 
Nr. 173, liepos mėn. 25 d. 1970 m.). Čia V. 
Alanto pokalbyje su istoriku V. Trumpa 
pareikštos mintys yra pilnai pagrįstos ir 
priimtinos. Keletą to str. išvadų randu 
reikalingu pateikti žodis žodin.

“Jei šiandien ilgus amžius ant altorių 
išstovėję šventieji nuo jų nukeliami, tai 
man rodos, nuo D. K. sosto nukelti mūsų 
antikinės Lietuvos valdovus ir grąžinti 
jiems prideramą valdovo titulą neturėtų 
sukliudyti jokie kitataučių prirašyti šalti
niai ir mūsų pačių “labai moksliški sam
protavimai”. Antikinė Lietuva buvo mo- 

I narchija, jos valdovai savarankūs monar
chai, o ne kažkokie didieji kunigaikščiai. 
Pagaliau ir jie palys save vadino karaliais 
ir visiškai nesvarbu, ar koks svetimas dėdė 
leido jiems užsidėti vainiką ant galvos, ar 
ne. _

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos lai
kotarpis prasidėjo tada, kai Lenkija ir Lie
tuva ėmė rinktis bendrą karalių, kitaip sa
kant, Lenkija — karalių, Lietuva — Di
dįjį Kunigaikštį. Tuo laikotarpiu Lietuva 
turėjo pasitenkinti antraeiliu titulu... Ta
da atsirado ir D. K. mitros užsidėjimo ce
remonijos Vilniuje. Jei aš kviečiu ištaisy
ti mūsų istorijografijoje įsigalėjusią 
svetimų primestą ir raus žeminančią klai

dą, tai turiu galvoje tik antikinę Lietuvą, 
kada mųsų valdovai buvo savarankūs, vien 
valdžiai — monarchai — karaliai. Kitaip 
sakant, aš skiriu griežtai Lietuvos karalys
tę nuo Didžiosios Kunigaikštystės...

Mūsų istoriją per amžius rašė svetimieji 
ir šiandien teberašo. Mes labai gerai mato
me, kaip maskoliai šiandien rašo Lietuvos 
istoriją! Be abejo, mums teks išplauti sa
vo istorijos puslapius ir nuo lųaskoliško 
mauro, bet kąžin kodėl mes vengiame ar 
nedrįstame išvalyti ir senųjų istorijos šal
tinių”. ..

Iš viso, atrodo, dar mums stokoja tau
tinės savigarbos...

Pabaiga

TAISOME KLAIDAS
\

Rugs. 12 d. 4 atkarpoj, 1 skjltyj, 13 eilutėj 
iš viršaus, vietoj “netinakmui”, turi būti 
“netinkamu”. ’
Ten pat, 2 skiltyje, 17 eil. iš viršaus, vietoj 
“jis įspėjęs”, turi būti “jis įspėsiąs”.
Ten pat 9 eilutėj iš apačios vietoj, “kreipė
si”, turi būti “kreipiesi”.

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES , 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždarytai 
Ligonius priima tik susitarus

Raz. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. 5. BIEZIS 
r»lef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71si STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

ROCKFORD. ILL
Atostogininkai

Atostogos, atostogos. Tai tie
siog magiškas žodis. Kas jas su
galvojo, tai tikrai užsitarnauja 
medalio. Jų visi laukia ir visaip 
jas praleidžia. Vieni sunaudoja 
jas poilsiui, kiti vairioms pra
mogoms, kelionėms bei aplanky
mui giminių, draugų ir pažįsta
mų. •

Štai prieš kurį laiką buvo at
vykęs su šeima Danukas Savic
kas su savo šeima. Jis yra avi-

p. Šileikis, o. p.
O RTHOp ED A S-P R CTEZ1ST AS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko|omi 
(Arch Supports) ir L t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LA B.

2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 
Telef u P Respect 6-5084

firmad., ketvirtad. nito 1—4 ir 7—9, 
antracL, penktadienį nuo 1—5, treč. -----

ir šeštad. tiktai susitarus.

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. STREET

TaL t G R 6-2400

iZdd. pagal susitarimą: Pirm., ketv.
t—4. 7^-9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad 10—2 vai.

Rex. GI MB73

DR. W.M.E1SIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą.- Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

I

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Tręč. ir šeštad. uždaryta
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Rebid. teief.: GArden 3-7278

TeL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad.. ketvirtad., 5—8,

Ofiso teki HE 4-1818- arba RE -7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
.2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEI8UTIS
INKSTU, f^SLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

Vai.: antrai nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtąd. nuo 6—8 vak.

Ofiso telef4 776-2880
Naujės rez. teief.: 448-5545

MOVING
Apdraustas perkreustymas 

ii [vairiu atsturry.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Piece 
TeL: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAf ”

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

I acijos majoraš. Atvyko savo j T 
motinėlės, Petronėlės Savickie-1 
nės, aplankyti. Jo tėvelis, Alfon- ; 
sas Savickas, jau yra miręs. Jis į 
buvo vyriausias Lietuvių klubo 
šeimininkas.

Danukas, galima sakyti, už
augo klube. Visi nariai jį pa- i | 
žįsta nuo jaunų dienų. Jis buvo j Į 
visų mylimas, gerbiamas.Ir jam j 
ir klubo nariams malonu buvo Į įt- ■ 
ir vėl susitikti bei praeitį prisi-! F '' 
mint. į j

Paviešėjęs dvi savaites, ma- | 
j oras Savickas išskrido į Kali
forniją, kur paliko savo šei
mą. Pats grįžo į tarnybą ir iš
skrido į Tailandą. Tarnyba jis 

; patenkintas.
1 Turėjome ir kitą malonų sve

čią. Būtent iš New Ybrko bu- . 
vo atsilankęs Jonas Kiznis. At- 

i vyko jis pasimatyti su savo pus
broliu, kuris irgi yra Jonas Kiz-

: nis. Tarp abiejų Kiznių yra šiek 
tiek panašumo, nors rockfor- 
dietis yra šešių pėdų su vir
šum, o newyorkietis žymiai ma
žesnis.

Kiek patyriau, newyorkietis 
dirba draudimo bendrovėje, kur 
turi neblogą tarnybą. Rockfor- 
dietis Lietuvoje yra baigęs ag
rikultūros mokslus, čia jis vie
noje elektros įmonėje vadovau
ja inžinerijos departamentui.

Newyorkietis Kiznis ne pir-~ 
 mą kartą savo pusbrolį Rockfor- 

de aplanko. Matyti, pusbroliai 
gražiai sugyvena, tad malonu 
jiems susitikti, daug apie ką pa
sikalbėti. žvalgas

(PUTRA MENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valando]* 
gražiausios gėteg ir vainikai, antka 

piy papuošimai ir šėtoninė* 
kapams gėlės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUŽAUSĘŲ
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA

' GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
V.. ■■_■■■■«

MARCELINAS ŠIKŠNYS, 

Buv. ilgametis Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius.

TĖVAS
MARQUETTE

IR SŪNUS
FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
Telef.: GRoovehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.; TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

150 DOL. PIGIAU
SPALVOTA TV —

RADIJAS - PATEFONAS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 Įi 
lietuvi, eik pas Lietuvi! i!

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vąL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. :

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v.

Tel.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVĘ.

CHICAGO, ILL. 60629

v.

Ledai pavojingi
JAV lietus, su ledais padaro 

daugiau nuostolių negu tornadai, 
sako žinovai. Kasmet ledai ja
vams padaro žalos apie $300,- 
000,000. Be to, nuo ledų nu
kenčia namai ir kitokia nuosa
vybė, pvz. žmogų' mirtinai su
žeidžia. Kartais ledo gabalai 
sveria 1% svaro, 5 inčų diame
tro. Kodėl audra išmeta ledus? 
Ledai kartais būna apskriti, pa- 
plokšti ir ilgi, kaip varvekliai 
nuo pastogių žiemos metu.

Dr. C. A. Knight sako matęs 
ledus pailgus, lyg būtų peiliai 
ar durklai.'. Kita keistą mįslė 
— kaip ilgai tokie dideli ledai 
laikosi erdvėje kol nukrinta že
mėn?

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St.
Tel. 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penkudiem 
10__12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, ^negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui į visus Amerikos 

į miestus arba bet kurią vietą pasau-

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Ledų formavimosi debesyse 
specialistai dar negali tiksliai nu
statyti, kiek laiko trunka, kol 
pasidaro reto didumo ledo gaba
lai. Daug kam teko matyti le
dų krušą, kurie paprastai bū
na “normalaus’ didumo — nuo 
žirnio iki vyšnios uogos. Bet 
man nemažai baimės įvarė le
dų kruša Wyomingo valstijoje, 
kai ledai krito kiaušinio didumo. 
Jų buvo taip daug, kad auto
mobilio stogas barškėjo taip, jog 
nebuvo galima pakęsti. Langai 
atrodė visi išbiręs... Praėjus au
drai, nebuvo galima per storą 
ledų dangą paeiti. Javai buvo 
suplakti su dumblu, medžių ša
kos buvo aplaužytos, stogas pra
kiuro ir daug namų langų liko 
be stiklų. M. š.

Havajų paukščių išnyko. Gali 
ir likusieji išnykti. Galimas da
lykas, kad ir gražiosios salos gė
lės išnyks. Esą dar apie 300 
gėlių rūšių, kurios palaipsniui 
mažėja,. Net plėšriųjų paukščių 
esą mažiau.

Ornitologai. teigia, kad auga
lijos ir gyvūnijos nykimo prie- 

” . | zuinu vci
žastis esanti besaikis vartoji- ma gauti 
mas DDT chemikalo bei kitokiu mus:

" I Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, Kietais drobės virse 
nais, 180 psl, knyga. Joje du vaidini
mai — ‘‘BuduIis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutiKimas. taip pat 
“Svajonių-Šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 doi. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol. ‘

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bu
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse. ? f ’* "

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET, 

CH1CAGQ, ILL. 60608

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 

. įSKeua mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
j abejingą puoliką nuoiamuais mege- 
t jais, Kurie drauge su arusiais pergy- 
! vena scenos burtų žavesį; Artėjam 
! teatro sezonui, jau aabar reikia pa- 
(rinKU veikalus. Naujienose yra gali

ai naujausius teatrui leidi-

parazitams naikinti pakaitalų.
Civilizacija visapusiškai [ža

loja gamtos veidą. Miestuose 
žmonės dūsta nuo savo teršalų.

M.- š.

.BANKROTAI DAUGĖJA

Bankrotai JAV nepaprastai 
daugėja. 1970 metais balandžio 
mėn. buvo $131.9 milijonų do
lerių-nuostolių dėl bankrotų. In
fliacija atsiliepia Į pramonę ir 
verslą. Nepastovios tarnauto
jų algos, kainų kilimas demora
lizuoja ekonominį gyvenimą. Di
džiosios nikisto krautuvės despe
ratiškai konkuruoja tarp savęs. 
Privati maisto krautuvėlė ne
begali atsilaikyti prieš didžią
sias krautuves, kurios gali pi
giau parduoti ir turi šviežesnius 
produktus bei didelį jų pasirin-

Vieni darbininkai uždirba 
daug ir dar reikalauja daugiau 
— streikuoją. Kiti mažai uždir
ba arba visai nedirba, o valgyti 
reikia. Nedirbantis žmogus ne
retai ir savo namelį praranda.

Valdžia,- atrodo, nekreipia 
ypatingo dėmesio į šitą padėtį.

M. š.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

HAVAJUOSE NYKSTA 
LAUKINĖ GYVŪNIJA

Dr. J. Linsey Grossitt, Hono
lulu muziejaus entomologistas, 
sako, jog daugiau kaip 2,000 rū
šių augalijos ir gyvūnijos gre
sia išnykimo pavojus. Dr. Gros
sitt teigia, kad vienas trečdalis

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

DR. V. P. TUMAS0N1S
£ CHIRURGAS
• 2454 WEST 71 tt STREET

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. tel«f-: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą.. Dėl 
valandos skambinti telefonu Iffi 42123 
jei TicatsiliepuL tai telef. GI 8-6195

SKAITYK ’NAUJIENAS* - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Our wildlife bus no defense 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always bold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires, 

stir the ashes, and drown 
them again. Crush all 

smokes dead out.

prevent forest fires

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 
" > ♦ FŽ ? - ’ •.r-’’* t ’ . >

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayrptte 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Chicagos Lietuvių Našlių, Našlju- 
ktų ir Pavienių Klubas rengia smagų 
pikniką šį sekmadienį, rugsėjo 20 d:, 
Bruzgulięhėš sode. Veiks bufetas su 
gėrimais, bus gardžių užkandžiu; šo
kiams gros G. Joniko orkestras. * Vai-{ 
dybą ir KomįsĮja kviečia visus narius 
ir svečius ir visą linksmąją publiką 
dalyvauti. M. Urbe lis, rast.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuviif
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
' DALYSE .

ių Metų Mirties Sukaktis *
A. t A.

JUOZAPAS NAVERAUSKAS
•fiyv. 10320 So. Wallace Street

Mirė 1969 metų rugsėjo mėn. 18 dieną. Gimė Lietuvoje, Kretin
gos apskr., Gruslaukio parapijoje, Kumpikų kaime.

Palaidotas rugsėjo 22 dieną Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Mary, duktė Lillian ir jos šeima bei kiti 

giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.
Mūsų brangiajam vyrui ir tėvui Juozapui Naverauskui pagerbti 

bus laikomos Šv. Mjšįos. Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti velionį savo maldose ir kalbose.-

Mes’ Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirsime. Tu pas 
mus jau nebcsugrįsi, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdo lieka: žmona, duktė, giminės.

, PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-I0C0

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Už amžinu atilsi

MARCELINO ŠIKŠNIO,* - Y e. • * z
' 1 1

buvusio Vilniaus Vytauto Didžiojo Gimnazijos direkto
riaus sielą, bus atnašaujamos Šv. Mišios, šių metų rug
sėjo mėn. 20 dieną, sekmadienį, 12 vai. Tėvų Jėzuitų ko
plyčioje, Chicagoje. * "s

Pamaldų metu giedos soLAUGrigas.
Buvę auklėtiniai kviečią lietuvių visuomenę daly

vauti pamaldose.-: -

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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t Balfas šaukiasi
pagalbos

Balfo Chicagos apskrities ir 
įkyrių valdybos, kaip ir kiek
vienais metais, rengia Balfo ofi- 
'cialų rudeninį piniginį vajų, kū
jį pradės 1970 m. spalio mėn. 
.pradžioje.
* Maloniai prašomos organiza
cijų, draugijų, sambūrių ir klu- 

Jbų valdybos paprašyti savo na- 
^ius galimai daugiau įsijungti 
tį rinkėjų eiles, nes nuo rinkėjų 
^skaičiaus priklausys ir piniginio 
gajaus pasisekimas.

1970 m. spalio mėn. 4 d. (sek- 
-madienį) 3 vai. p. p., Kolumbo 
fVyčių salėje, 2306 West 69th 
?St., Chicagoje, rengiamas ru
deninio piniginio vajaus atida
rymas, į kurį maloniai prašo
mos organizacijų-klubų valdy

bos prisiųsti savo atstovus da
lyvauti atidaryme.
j- Taip pat prašoma sutikusių 
marių įsijungti į rinkėjų eiles at
vykti į vajaus atidarymą ir at- 
■jpešti ir rinkėjų sąrašus.

Balfo apskrities ir skyrių val
dybos iš anksto nuoširdžiai dė
koja ir . prašo neatmesti prašy
mo.

Jūsų talkininkavimas Balfui 
sumažins kenčiančiųjų vargą —

Z

Y

nepriteklių ir nubrauks nuo nu
žmoginto brolio, sesers veido 
graudžią ašarą.

šių metų oficialų rudeninį pi
niginį vajų sutiko globoti vi
siems lietuviams gerai žinomas 
visuomenės Veikėjas — John 
Evans. Kostas Januška

kaip vienas dabar privalo daly
vauti paskelbtuose susirinkimuo
se. Budėkime ir atlikime savo 
pareigas. Kazys P. Deveikis

“A. & L INSURANCE & REALTY

Cicero lietuviu veikla
CICERO, III. — Orui atvėsus 

nuotaikos pasikeičia. Išvargusių 
žmonių nuotaikos pasitaiso, jau
nimas skuba į mokyklas ir prie 
studijų, o mažieji visai dings
ta iš gatvių. Juos stropiau pri
žiūri motinos, laiko namuose.

Cficero bendruomenės parei
gūnai pirmieji sujudo. Spalio 3 
d. parapijos svetainėje bus ban- į 
ketas lituanistinės mokyklos pa
ramai. Prie darbo stojo moterys. 
Neatsilieka ir vyrai. Taip ir tu
ri būti.

Balfo 14-tas skyrius taip pat 
ruošiasi parengimui. Moterys ir 
čia vadovauja. Balfas stropiai 
ruošias prie vajaus. Labdarybė 
reikalinga, visi turėtų į šį dar
bą įsitraukti. Visi turėtume už
simokėti Balfo mokestį, $1 me
tams, organizacijos moka po $5. 
Visi žinome, kad geriau duoti, 
negu prašyti, todėl Balfui 
dėkime duoti.

Cicero susirinkimai eina 
kia tvarka:

šv. Antano draugystės
vyrų susirinkimas įvyks parapi
jos svetainėje, pirmą mėnesio 
sekmadieni, 1:30 vai. p. pietų.

Raudonosios Rožės susirinki
mas įvyks pirmą mėnesio penk
tadienį, 7:30 vai. vak. Liberty 
svetainėje.

SLA 301 kuopos susirinkimas 
vyksta pirmą mėnesio trečiadie
ni, 7:30 vai. vakaro Liberty sve
tainėje.

Draugystės Lietuvos Kareivių 
kiekvieno mėnesio trečią sek
madienį, 1:30 p. p. Liberty sve
tainėje.

Vasaros metu čia išvardytos 
draugijos nešaukė susirinkimų. 
Dabar jie prasideda. Tada visi,

pra-

šito-

vien

■ INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai.

SIUNTINIAI 

l LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street 
Chicago, Illinois 6C629 

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30 
vaL vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

Savininkas lietuvis.

ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629----- Tol. WA 5-2737
3333 So. Halstod St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 __

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

QUARTERLY

NSURED

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%% 
$1,000 minimum 
I year certificate

Passbooks

572%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus Ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme

* trankiai. Ilgų metų patyrimas-

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, DLL. 60636. TeL WA 5-9201

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti —. $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— FRIDAY, SEPTEMBER 18, 1970

nuėsda-

Geras DDT pakaitalas
Gamtos mylėtojams pradė

jus kampaniją prieš DDT var
tojimą sodams, daržams, lau
kams, girioms ir vandenims nuo 
parazitų apginti ir rezultate 
DDT vartojimą sustabdžius, ne
paprastu greitumu atsigavo me
džių parazitai, vabzdžiai vadina
mieji gipsy moths (kandys či
gonės). Tos kandys, neseniai 
bebuvo sutinkamos tik Naujo
sios. Anglijos krūmuose, jau 
išsiplatino New Jersey, Penn- 
sylvanijoje, Virginijoje, De
laware ir Marylande. Tos kan 
dys naikina medžius, 
mos visus lapus.

Išrasta nepaprastai efektin
ga priemonė tiems parazitams 
naikinti, be DDT nuodų. Val
diški agrikultūros mokslinin
kai išrado savotišką “vaistą”, 
tokį kurs tų kandžių patinukus 
patraukia “lytinių aromatu”. 
Tas aromatas esąs daug smar
kesnis negu tų kandžių patai
čių lytinis “aromatas”. Palygi
nimui, toks sintetinis chemi
kalas beregint patraukė 100 vy
riškųjų kandžių, kai “moteriš
kųjų” kandžių lytinių hormonų 
ekstraktas tuo pačiu metu pa
traukė tik 3 patinėlius. Tikima
si tuo chemikalu sutraukti Į 
paskirus punktus visus kan
džių patinėlius ir juos sunai
kinti.

UAW streikas plečiasi
Automobilių darbininkų uni

jos UAW (United Auto Wor
kers) pirmininkas Leonarc 
Woodcock pasakė Chicagoje, 
kad reikia ruoštis ilgam strei
kui automobilių pramonėje ir 
kad streikas greičiausiai apims 
ir didesnes žemės ūkio mašim 
firmas, kurios samdo apie 
90,000 auto darbininkų. Tos 
firmos yra International Har
vester, Deere ir Caterpillar Trac 
tor kompanijos.

Vien GM (General Motors? 
streikuoja 344,000 darbininkų.

UAW unija reikalauja ir že
mės ūkio darbininkams tų pa
čių sąlygų kaip Detroito auto 
fabrikų darbininkams, būten: 
didesnių algų, neribotų pakė
limų kįlančiom pragyvenimo 
kainoms išlyginti, pensijos po 
30 metų tarnybos ir po $500 mė 
nešinės pensijos.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

PIST;T Y 
Experienced. Prefer age 35 

to 45. Small-office.
Cicero location.

656-8580
t SECRETARY

Legal typing, shorthand. Lite 
dictaphone. Salary commensu
rate with experience and ability.

Reply:
DE 2-6454 ANNE.

SWITCHBOARD CASHIER
9 A. M. — 6 P. M.

Monday thru Friday. - 
Own transportation.

JENNINGS CHEWROLET
729-1000

241 WAUKEGAN RD., 
GLENVIEW, ILL.

H Š CHICAGOS IR* 
APYLINKIŲ

Partiją konvencijos
Meras Daley užtikrino, kad 

abidvi partijos — ir demokra
tai ir respublikonai savo kon
vencijas 1972 metais turės Chi
cago j e, nes šis miestas turis 
konvencijoms geriausias sąly
gas. Reporterio paklaustas, ar 
meras nesibijo 1968 metų de
mokratų konvencijos metu 
riaušių pasikartojimo, jis at
sakė: “Nieko nereikia daryti 
iš baimės. Aš 1968 metais nieko 
blogo nepadariau”. Kaliforni
jos gubernatorius Ronald Rea
gan pasakė, kad miestai pra
deda suprasti, kad Chicaga 
1968 metais elgėsi teisingai.

Po centą už bonką
Chicagos šiaurinio priemies

čio Deerfield moterys suorga
nizavo tuščitj bonkų ir stiklinių 
krautuvėms grąžinimo kampa
niją ar pradėjo tokius stiklus 
automobiliuose ir trokuose ga
benti i Deerbrdok Shopping 
Centrą.

Chicagos srities stiklo pra
monė pažadėjusi mokėti po 1 
centą už kiekvieną pristatytą 
stiklinę ar bonką. Ta kampa
nija turi tikslą padėti kovoti 
prieš aplinkos teršimą.

Dviračių vagystės
Chicago] e praeitais metais 

policijoje užregistruotos 15,367 
dviračių vagystės. Per pir
muosius 6 šių metų mėnesius 
jau pavogti 6,099 dviračiai. Di
delė dalis vagysčių policijai nė 
nepranešama. Apie 2,000 žmo
nių metų bėgyje savo dviračius 
atgauna per policiją. Saugių 
dviračių uždorių nėra. Visoje 
Chicagoje yra įregistruota 258, 
000 dviračių.
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SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS" 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Nan ai, žema — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ 1NFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į 

■MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS -KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

Sovietų atstovai seka 
negrų “Duonos Krepšį”
Baigus Wisconsin vadinamą 

Pugwash konferenciją, kurio
je dalyvavo delegatai iš 35 kraš
tų, keturi sovietų delegacijos 
nariai lankėsi Chicagoje, kur 
dalyvavo negrų “Operation 
Bread Basket” susirinkime Ca
pitol teatre 7941 S. Halsted St.

“Man tai buvo reta proga da
lyvauti tos rūšies susirinkime”, 
pareiškė vyriausias Kremliaus 
ekspertas Amerikos reikalams 
Georgij Abratov, Amerikos 
Studijų instituto Maskvoje di
rektorius. “Aš galiu apie jūsų 
rasinius santykius daugiau pa
tirti iš jūsų pačių knygų, ta
čiau iš emocinio atžvilgio tai 
buvo man nepaprasta patirtis”, 
pasakė jis.

. MATURE WOMAN
NEEDED

To Care for 2 Children plus 
Housekeeping. Live in. 

769-1073
Sanday all day & week days after 

7:30 P. M.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
' • NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI -r INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

— Juozas Šlajus, spaudos ben
dradarbis, įsijungė i LB Čika
gos apygardos informaciją apie 
lietuviškas mokyklas ir lituani
stinį švietimą. :fYra siekiama, 
kad šiais mokslą metais visi lie
tuvių vaikai eitu ų esančias lie
tuviškas mokyklas arba būtų 
mokomi namuose bei grupėse, 
pagal esamas aplinkybes. Apy
gardos informacijos vadovu yra 
Jonas Vaičiūnas.-

— Mokyt. Vanda Milavickie- 
nė moko .Dariaus Girėno ir 
Brighton Parko lietuviškose mo
kyklose. Ji ruošia praktišką 
straipsni Petro Maldeikio studi
jai “Vaiko (mokymas namuose 
lietuviškai skaityti”, naudoda
ma tam ilgametę praktiką, pa
tyrimą ir tai derindama su mo
kytojos Ruzgienės elementoriu
mi. AL Mokytojų Sąjunga šią 
studiją žada išleisti atskiru lei
diniu.

— Juozas V. Rachunas, UI. 
Konstitucijos konvencijos dele
gatas, dalyvavo kalbėtoju Hur
ley apylinkės namų savininkų 
draugijos susirinkime, praneš
damas apie konvencijos atliktą 
darbą ir Čikagos pietvakarių apy
linkės gyventoju reikalus.

— Algis J. Klausa ir Irena 
Paulavičiūtė baigė Southern Illi
nois universitetą, esanti Carbon
dale, TIL Pavasarį šioje mokyk
loje įvairūs pašaliniai triukšma
dariai buvo sutrukdę mokslą.

— Jerry Skizas, Mendel aukšt. 
mokyklos studentas, yra tos 
mokyklos futbolo komandos 
žvaigždė. Paskutinėse rungty
nėse su Weber mokyklos ko
manda jis buvo lemtingas 22:6 
laimėjime. £,

— Dail. Bronius Murinas su 
ponia savo atostogas praleido 
Union Pier, Mich. Bronius nu
tapė tos apylinkės keletą akva
relių.

— Dalia Kolbaitė, kuri studi
javo meną Europoje, Chicagos 
Meno institute, dabar studijuoja 
tapybą Denver, Colo. Sako, jog 
jai geriau patinka toji mokykla 
negu Chicagos meno institutas. 
Ji siekia doktorato laipsnio.

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAIBEVEIK NAUJAS 5% kamb. bun- 
galoww Brighton Parke. Įrengtas rū
sys, garažas.

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename-bute yra 
3 miegami.

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., ireng-

1% AUKŠTO. 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil

METAL WORKERS
Experienced to do assembly 

work also able to do minor- 
lay-out. __ ____ __

ADVANCED CURING SYSTEM tas skiepas. 60-ta ir Francisco.
1925 So. WESTERN

Patyrę plieno, nerūdyjančio plieno ir.dymas. garažas, geros pajamos. Gera 
aluminijaus sulydyme. - -

Skaityti braižinius ir sustatyti dalis.

TAIP PAT PADĖJĖJAI
Nuolatinis darbas.
Geri algos priedai.

650 So.- 28th AVĖ.
BELLWOOD, ILLINOIS

vieta, Brighton Parke.’ ’

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

KENNEL MANAGER 
For Veterinarian Hospital.

"Wheaton area.
Salary and apartment.

Call 665-1500
from 9 AM to 5 PM.

TEMPERATURE MAN 
For Gas Fired Boilers 

To Work Nights.
Apply at:

ALBERT A*-ANDERSON 
FLORIST

4550 N. CUMBERLAND AVE 
Ask for Mr. WOLGAST

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS gero
je Cicero apylinkėje mažos šeimos 
bute. Visi patogumai. Tel. 652-4980 

po 6 vai. vak.

NTRAME AUKŠTE vyrui renduoja- 
mas šviesus ir švarus kambarvs.

2949 So. EMERALD AVENUE

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
 Nuosavybės kitur

THORP, WISC. Parduodamas 7 kam
barių namas už $6.500. Skambinkite 
savininkui po 5 vai. vakaro Chicagos 

telefonu 772-3324.

. WANTED TO RENT
Ieško butu

EŠKAU NUOMOTI 2 ar 3 kambariu 
butą Bridgeporto apylinkėje. Siūlyti 

tel. 3750805.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI

0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

6 METU MŪRO REZIDENCIJA su 3 
mieg. ir 1% vonios. Virš $30.000. 
Kreiptis i savininką. 8318 So. Kedvale 

Avenue. Tel. 767-0207.

PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru ranku, Marquette Par
ke. $44,000. ‘

2 BUTU, 14 metu modemus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36,000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600.

VERTINGAS APARTMENTINIS prie 
Jaunimo Centro, švarus butai, pasto
vūs gyventojai, $11,000 nuomos. įmo
kėti $15,000. Rimtas pasiūlymas. — 
S44.000.

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
vra rūsvs. apie $14,000 pajamų. Su- 
tarkit aožiūrėti.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji, 2 voruos, 
mūro garažas, graži vieta. $37,500.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

DAŽAU NAMUS 
Ė VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1

PERKAME. PARDUODAME. MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658.,WEST 59th STREET .

PRospect 8-5454

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi- 

/ Tįf gyvybės, svei-
Į katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBti 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tel.: REpublk 7-1941

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST.Z CHICAGO

Telef. 434-4660

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapoils 
3208% W. 95th SL_ 

GA 4-8654
— Matematiko Marcelino šik 

šnio mokiniai, pagerbdami mo
kytoją, sekmadienį, rugsėjo 
20 dieną, 12 vai,, susirinks jė
zuitų koplyčioje ir pasimels, 
Pagerbiman kviečiami ir sve
čiai.

— E. Jagutis, anksčiau gyve
nęs 18-toj kolonijoj, Union Avė. 
galėtų užeiti į Naujienas ir at
siimti iš Plungės jam atėjusį 
laišką.

— Antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais jėzuitų namuose 
žmonės mokomi Amerikos įs
tatymų pilietybei įsigyti. Pla- RICHMOND AUTO SERVICE 
tesnių informacijų gausite pa
skambinę Roland Steinhauze-'TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353 
riui tel. 778 —1033. J - ------------------------ ---- - -

>!.<:• iji'h anc Casualty

f ■■■ ■■

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS ’

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
> s

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nua, Volvus, Mercedes, Porschus ir 

| kitas uis. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

2934 West 63rd SL

12 METU 1% AUKŠTO mūrinis. 5 
ir 4 kambariai. Platus sklypas, gra
žus rūsys, germ’e Marquette Manor 
vietoje. Tik $35,000.

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, langai, šildymas gazu. gara
žas. Marouette Parke. $52.000.

APYNAUJIS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu. aliuminijaus langai, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000.

GRAŽUS 4 BUTU MORAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

3009 WEST 63rd STREET
Tel.: 471-0321

SAVININKAS PARDUODA Cera 6 
kamb. mūro bungalow prie 72-ros ir 
Richmond Ave. Priims rimta oasiū- 

lymą. Teirautis tel. WA 5-5840.

SAVININKAS PARDUODA 2 butu po 
6 kamb. mūro narna su 4 kamb. butu 
rūsyje, 61-mos ir Rockwell apylinkėje. 

Tel. HE 4-7603

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N«my Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai: senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave.. 
CHICAGO. ILL. 60609 

Tel: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso- 
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame" 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimai veltui, kreipkitės bet kad*


